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VOORWOORD
2022 was, na de afgelopen coronajaren, een jaar met minder beperkingen wat betreft reizen en het
samenzijn met anderen. Alleen in januari hebben we nog een aantal zwemlessen niet door kunnen laten
gaan. Voor de IJRB betekende dit dat alle activiteiten in de rest van het jaar weer hun normale doorgang
konden vinden. In het zwembad hebben we de lessen weer normaal kunnen geven en zijn alle examens
op de reguliere momenten afgenomen. Op het strand konden ook alle diensten weer volgens het
normale rooster plaatsvinden en hebben we de lifeguardcursussen weer kunnen oppakken.

De zomer was een zonnige Nederlandse zomer wat het weer betreft, en dat zien we ook terug in het
aantal hulpverleningen. Deze waren weer op een ‘normaal’ niveau ten opzichte van de coronaperiode.
Wat het materiaal betreft hebben we, na een aanzienlijke vertraging in de levering, een nieuwe
strandambulance in gebruik genomen. Tevens is er een nieuwe snelle boot binnen onze vloot gekomen.

Missie en visie

De missie van van de IJRB is

“het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood”.

De IJRB doet dit door mensen te leren zwemmen en door ze op te leiden tot zwemmend redder. Zo leren
zij om zichzelf en anderen te kunnen redden. Daarnaast wordt het strand van IJmuiden bewaakt door de
Lifeguards en kan er, in geval van nood, 24 uur per dag een beroep worden gedaan op de alarmploeg.

Deze kerntaken zijn slechts een deel van alle activiteiten die de vrijwilligers van de IJRB doen. Om deze
kerntaken te kunnen uitvoeren in het zwembad en op het strand worden er vele uren besteed aan o.a.
opleidingen & training, onderhoud van het materiaal en de post, en overleg en vergaderingen intern en
met externe partijen zoals de gemeente Velsen, Reddingsbrigades Nederland, buurbrigades en de
veiligheidsregio Kennemerland. Al deze vrijwillige uren dragen bij aan hoe de IJRB uiteindelijk zijn
bijdrage levert aan de veiligheid binnen de gemeente Velsen door mensen te leren zwemmen in het
zwembad en de activiteiten op en rond de stranden binnen het bewakingsgebied.

In 2022 is het zwemmend aantal leden in het zwembad gestegen en ook is de doorstroming binnen de
baden weer aan het stijgen naar het gewenste niveau. Ook dit jaar is er naast het lesgeven weer veel tijd
geïnvesteerd in en door de instructeurs om verschillende diploma’s te behalen, waarmee de
instructeursgroep als geheel weer is gegroeid.

Zoals eerder gezegd was de zomer van 2022 qua weer een goede zomer. We hebben een aantal mooie
dagen gehad, waardoor het ook weer druk was op de stranden. Het aantal hulpverleningen was
daardoor afgelopen jaar weer vergelijkbaar met de jaren voor Corona. Wat we wel weer zien is dat het
seizoen voor de IJRB steeds langer wordt door de toename van watersporten, zoals kitesurfen en
windsurfen in het voor- en naseizoen. Hierdoor is het aantal hulpverleningen in deze perioden ook
toegenomen. Eigenlijk zien we deze watersporten inmiddels het hele jaar door, zolang er maar geen
extreem lage temperaturen zijn.

De situatie met betrekking tot het uitzicht vanuit hulpdienstengebouw ‘De Waecker’ is het afgelopen
jaar wederom verslechterd. Het duin aan de zuid- en westkant van het gebouw blijft maar aangroeien,
waardoor het directe uitzicht op het strand en de zee steeds minder wordt. Het, als noodoplossing
geïnstalleerde, camerasysteem bleek ook in 2022 in de praktijk niet afdoende te functioneren waardoor
de veiligheidssituatie op het strand niet optimaal is. Storingen en beschadiging door weersinvloeden
maken het systeem deels onbetrouwbaar. We zijn al geruime tijd samen met de gemeente Velsen bezig
om een permanente oplossing hiervoor te bedenken. Het eerste idee was om de duinhoogte ten zuiden
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van de post terug te brengen naar een niveau van 10 jaar geleden. Deze oplossing is echter te duur
gebleken, heeft impact op de natuur aldaar en biedt uiteindelijk geen permanente oplossing, aangezien
het duin daarna weer zal aangroeien. We hadden de hoop om in 2022 een van de verschillende
alternatieven samen met de gemeente Velsen concreet te maken. Dit is echter helaas niet gelukt. Ons
doel is nu om dit in 2023 alsnog te bewerkstelligen, om zo de veiligheid op het strand weer terug te
brengen naar het gewenste niveau.

Tot slot iets over de financiële situatie in 2022 met name die van de strandbewaking. Sinds 2022 heeft de
IJmuider Reddingsbrigade een subsidieovereenkomst met de gemeente Velsen. Hierdoor wordt het
grootste gedeelte van de uitgaven gedekt door de gemeente. Het overgebleven deel wordt door de IJRB
bekostigd uit sponsoring, donaties en evenementen. In 2022 hebben met name de gestegen kosten voor
brandstof, gas en elektra een grote impact gehad op de het resultaat. De IJRB gaat daarom in 2023 ook
verder met het onderzoeken naar mogelijkheden voor verduurzaming. Doordat een aantal baten
positiever zijn uitgekomen dan begroot, heeft het strand nog wel een positief resultaat geboekt over
2022. Daarnaast heeft ook het zwembad in 2022 een positief resultaat geboekt.

Graag wil ik vanuit mijn kant iedereen die een grote of kleine bijdrage heeft geleverd aan de activiteiten
van de IJRB het afgelopen jaar, bedanken voor hun inzet.

Sven van den Goorbergh,
Voorzitter
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1. JAARVERSLAG SECRETARIS

In 2022 is het aantal leden weer toegenomen t.o.v. het voorgaande jaar. Ik heb gedurende 2022 weer
meer aanmeldingen gehad dan afmeldingen. Hieronder staat een toelichting van onze ledenstand,
donateurs en samenstelling van de commissies.

Ledenstand (per 1 oktober 2022)

Leeftijd 2022 2021

t/m 17 jaar 238 236

18 jaar en ouder 168 161

Totaal 406 397

Uit bovenstaande tabel kan worden geconcludeerd dat het ledenaantal in 2022 met 9 leden is gestegen.

Hiermee houden we de stijging in het aantal leden mooi aan!

Donateurs
2022 2021

65 63

Het aantal donateurs is volgens de peildatum gestegen met 2 donateurs.

In onderstaande grafiek is het verloop van het ledenbestand grafisch weergegeven.

In de grafiek valt terug te zien dat ons ledenaantal sinds 2017 nog gestaag stijgt. Hopelijk kunnen we

deze stijgende lijn de komende jaren vol blijven houden. De aanmeldingen voor de wachtlijst (zwembad)

bleven ook binnenkomen in 2022. Dit aantal telt echter niet mee voor het aantal leden. Op de wachtlijst

stonden op 1-10-2022 totaal 199 mensen.
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Samenstelling bestuur en commissies

Voorzitter Sven van den Goorbergh voorzitter@ijrb.nl
Penningmeester Anita van der Giessen penningmeester@ijrb.nl
Secretaris Irene Bal secretaris@ijrb.nl

Fondsenwerving Tim van der Kroef sponsoring@ijrb.nl

Communicatie
Jeroen Groot webmaster@ijrb.nl
Tim van der Kroef nieuwsbrief@ijrb.nl
Irene Bal
Kees Buis
Lisanne Goedhart
Rense Pals
Kim de Vlieger

Bestuurslid zwembad Kim de Vlieger zwembad@ijrb.nl
Zwembad
Irma Gildemacher administratie@ijrb.nl
Deborah Kamerbeek wachtlijst@ijrb.nl
Thea Uijtendaal
Lisanne Goedhart
Nancy Schellevis
Jan Jacob Schouten
Renske Gildemacher

Bestuurslid strand Kees Buis strand@ijrb.nl
Strand
Lisanne Goedhart bewaking@ijrb.nl
Jeroen Groot opleidingen@ijrb.nl

Evenementen
Nils van den Goorbergh evenementen@ijrb.nl

Adviseur opleidingen Jeroen Groot opleidingen@ijrb.nl
Opleidingen
Frank de Groot rijopleiding@ijrb.nl
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Adviseur materiaal Tim Langenberg materiaal@ijrb.nl
Materiaal
Fred Dictus/Fernando Vlieland grootmateriaal@ijrb.nl
Mariska Veenings ehbomateriaal@ijrb.nl
Frank de Groot kleinmateriaal@ijrb.nl
Sjoerd Dekker postbeheer@ijrb.nl
Sem Schellevis kleding@ijrb.nl
Martin Zwanenburg communicatie@ijrb.nl

Jeugd
Deborah Kamerbeek jeugdcommissie@ijrb.nl
Kim de Vlieger
Rense Pals
Irene Bal
Melissa Goris
Renske Gildemacher

Binding
Jurgen Schouten verenigingsavond@ijrb.nl
Chris van Velzen

Irene Bal,
Secretaris
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2. JAARVERSLAG ZWEMBAD

Algemeen
Het jaar 2022 begon helaas met de eerste twee weken dat we geen zwemles mochten geven. Vanaf
vrijdag 21 januari konden alle zwemlessen gelukkig weer worden opgestart, ondanks dat er nog een
aantal corona maatregelen golden zoals het dragen van een mondkapje, 1,5 meter afstand houden en
het scannen van een corona toegangsbewijs. Vanaf 25 februari kwamen de laatste corona maatregelen
in het zwembad te vervallen en konden de zwemlessen weer via de normale wijze doorgang vinden.
Het jaar van 2022 stond dan ook in het teken van het opstarten en weer een grotendeels normaal
seizoen kunnen draaien. Er konden eindelijk weer kijkavonden gehouden worden en de families van de
zwemmende leden konden bij het examen komen kijken.

Licentie Zwem-ABC
In 2021 hebben wij een digitale kwaliteitscontrole gehad voor de licentie Zwem-ABC. Waar we in 2021
nog één verbeterpunt hadden, zijn we in 2022 in één keer volledig goedgekeurd. We zijn hier ontzettend
blij mee. In 2023 volgt er weer een fysieke controle van een auditor van de NRZ.

Zwemmende leden
In 2022 hebben we weer veel nieuwe leden kunnen oproepen. De stijging van de afgelopen jaren
hebben we doorgezet. Er zijn weer veel nieuwe kinderen lid geworden. Het ledenaantal in het zwembad
is gestegen van 246 naar 263.

Jaartal Aantal

2010 228

2011 244

2012 265

2013 263

2014 280

2015 258

2016 211

2017 210

2018 223

2019 241

2020 219

2021 246

2022 269

Peildatum t.m 2021: 31-12 van ieder jaar
Peildatum 2022: 1 oktober 2022
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Examens
In de tabel hieronder zijn de aantallen van de uitgegeven diploma’s van de afgelopen jaren te zien. In
totaal hebben we in 2022 160 diploma’s kunnen uitreiken, tegenover 182 diploma’s vorig jaar. Er zijn in
2022 iets minder diploma’s uitgereikt. Dit komt mede doordat een groep zwemmende leden door het
coronavirus nog niet hun EHBO-diploma kon halen en daardoor nog niet voor het betreffende diploma
mochten afzwemmen. In totaal zijn er in 2022 drie ABC- en drie bondsexamens geweest.

Diploma 2022 2021 2020 2019

Diploma A 19 30 24 24

A certificaat 1 1 0 0

Diploma B 22 27 18 32

B certificaat 0 4 0 0

Diploma C 22 20 15 19

Junior Redder 1 12 20 13 16

Junior Redder 2 7 18 2 12

Junior Redder 3 26 4 8 14

Junior Redder 4 18 8 11 11

Zwemmend
Redder 1

0 16 10 8

Zwemmend
Redder 2

8 8 7 17

Zwemmend
Redder 3

9 5 1 9

Zwemmend
Redder 4

4 0 9 2

Life Saver 1 6 14 0 6

Life Saver 2 1 6 0 1

Life Saver 3 5 1 4 1

Totaal 160 182 122 172

Commissie Zwembad en instructeurs
Het afgelopen jaar was eindelijk weer een jaar waarin we elkaar iedere week in het zwembad hebben
kunnen zien. De belasting voor de instructeurs en de commissie zwembad was daardoor ook weer het
gehele jaar aanwezig. Ik wil de instructeurs en de leden van de commissie zwembad ontzettend
bedanken voor jullie inzet in 2022. Ik ben ontzettend blij met de grote groep vrijwilligers die iedere
vrijdag in het zwembad klaar staan om alle leden zwemles te kunnen geven. Bedankt voor jullie inzet!

Kim de Vlieger,
Bestuurslid Zwembad
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3. JAARVERSLAG STRAND

“Terug naar normaal”

Het jaar 2022 begon bijna als vertrouwd, Nederland weer in een lockdown wegens corona. In

tegenstelling tot een jaar eerder hebben wij besloten de stranddiensten op zondag wel weer plaats te

laten vinden. Het afgelasten van de stranddiensten heeft meer negatieve aspecten dan het minieme

risico dat onze leden lopen. De traditionele nieuwjaarsduik werd niet georganiseerd, maar desondanks

gingen er honderden mensen op 1 januari het water in en hielden we met een kleine ploeg op afstand

toezicht en stonden we klaar om in te grijpen als dat nodig mocht zijn. In maart vervielen de laatste

coronamaatregelen en konden we weer als vanouds ons werk doen en proberen twee jaar achterstand

en schade in te lopen.

In de maanden daarna hebben we ons voorbereid op de zomer. De AB-13’s werden van nieuwe motoren

en trailers voorzien en de EHBO-herhalingslessen werden weer georganiseerd (deels online en deels op

locatie). We bereidden ons ook voor om weer een nieuwe groep aspiranten uit het zwembad naar strand

te halen. Dit lag twee jaar noodgedwongen stil en is absoluut noodzakelijk om in de toekomst de

stranddiensten te kunnen voortzetten.

Strandbewaking

Per eind mei werd de dienst hervat met een zaterdag en zondagsploeg. In juli en augustus was de
reddingspost gedurende de gehele basisschoolvakantie elke dag geopend van minimaal 10.00 uur tot
17.00 uur. Voor deze diensten konden de strandploegleden zich van tevoren inschrijven.

Daarnaast was de IJRB het hele jaar 24 uur per dag oproepbaar voor inzetten via alarmering door de
regionale meldkamer of de Kustwacht. Hiervoor heeft de IJRB een alarmploeg, die kan uitrukken buiten
de normale openingsuren van de reddingspost. Daarnaast is er altijd één teamleider 24 uur per dag
telefonisch bereikbaar op het alarmnummer. In de zomermaanden wordt het algemene nummer van
hulpdienstengebouw “De Waecker” naar het alarmnummer van de teamleider van dienst
doorgeschakeld.

Strandploeg
De strandploeg bestond in 2022 uit 79 vrijwillige strandploegleden die minimaal 1 dienst hebben
gedaan. Dit aantal ligt hoger dan de voorgaande jaren door omdat er 10 aspiranten meetellen en een
paar zij-instromers en herintreders op de lijst staan. In totaal besteedden alle strandploegleden samen
7339 uur aan strandbewaking. Daarnaast staken ze in totaal nog 709 uur in werk tijdens evenementen,
1940 uur in opleidingsmomenten en 276 uur in alarmeringen.

Posten
Reddingspost De Waecker was 108 dagen geopend. Dat waren 849 uren. Daarnaast maakt de IJRB op
drukke dagen gebruik van een mobiel steunpunt, ook wel ‘vooruitgeschoven post’ genoemd. Deze wordt
op het voor-strand gezet om dichter bij de waterlijn te zijn en voor publiek beter zichtbaar en
aanspreekbaar te zijn. Het mobiele steunpunt is 12 keer voor in totaal 69 uur ingezet.

Strand Velsen-Noord
Het plan was om de post op Velsen-Noord op mooie stranddagen te openen als het strandbezoek hierom

vroeg. Op mooie dagen is er diverse malen door een boot gepatrouilleerd, maar de post is niet open

geweest.  Op 17 juli is er hier wel een verdrinkingsongeval geweest. Rond 18.00 uur werd de vermissing

van deze zwemmer gemeld bij de hulpdiensten. Na ruim 1,5 uur zoeken werd de vermiste man

gevonden. Reanimatie en de inzet van het mobiele medische team mocht niet meer baten.
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Hulpverleningen

In 2022 is 382 keer hulp verleend, in vergelijking met 2021 is dat een flinke stijging die met name te
wijten is aan het mooie weer in de zomerperiode. In 2021 was het weer in de weekenden vaak net niet
goed genoeg voor een druk strand, in 2022 hebben we met twee warme periodes te maken gehad die
volle stranden opleverden. In vergelijking met 2020 en de jaren daarvoor blijft het aantal kleine
EHBO-tjes achter. We hebben veel minder mensen met schelpen in hun voet geholpen.

De assistenties en reddingen blijven redelijk stabiel op hetzelfde niveau. Deze zijn voor een groot deel
toe te wijzen aan hulp aan kitesurfers. Het aantal blijft redelijk stabiel rond de 30 schommelen. Onder
assistentie verstaan we een hulpverlening op water of land, die niet direct levensbedreigend is.

De sluitingen en openingen van de zuidpier zijn niet gelijk; op 1 januari was de pier nog dicht en op 31
december was de pier open. Derhalve is er meer geopend dan gesloten.

Een samenvatting van de belangrijkste categorieën hulpverleningen van de laatste 4 jaar is in
onderstaande tabel weergegeven.

Hulpverlening 2022 2021 2020 2019

Totaal hulpverleningen incl. aantal keer pierafsluiting 382 245 679 517

Redding (levensbedreigend) 13 12 23 14

Assistentie (niet levensbedreigend) 50 50 76 65

EHBO 53 32 71 45

Klein EHBO 165 68 373 298

Ambulancevervoer 10 11 10 6

EHBO-Vervoer 33 12 27 23

Vondeling/vermist 18 18 39 15

Evenementen 17 7 5 15

Overige 0 2 5 1

De tabel aan wie hulp is geboden laat ook weer een normaler beeld zien dan tijdens de corona

pandemie. Strandbezoekers staan altijd op plaats één, gevolgd door kitesurfers. Alleen in het eerste

coronajaar 2020 zagen we meer problemen met zwemmers en baders.

Aan 2022 2021 2020 2019

Strandbezoeker 88 53 123 76

Kitesurfer 24 31 28 26

Bewoner huisje 22 14 21 17

Dier 15 15 9 10

Zwemmer/bader 11 3 54 12

Evenementbezoeker 7 1 0 8

Pierbezoeker 4 9 7 14

Surfer 5 5 8 4

Opvarende 4 3 8 4

Object 6 5 3 5

Vaartuig 3 4 2 3
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De volgende tabel geeft de locatie waar de hulpverleningen worden uitgevoerd. De categorie klein EHBO
staat niet in deze tabel verwerkt, omdat deze hulpverleningen niet worden uitgesplitst naar locatie. Voor
99% is dit echter op het IJmuiderstrand te lokaliseren.

Locatie 2022 2021 2020 2019

IJmuiderstrand (groot) 99 57 131 69

Op zee (zuidzijde pieren) 29 30 66 31

Strandhuisje 12 8 14 9

IJmuiderstrand (klein) 12 4 1 2

Paviljoen 8 10 7 8

Zuidpier 5 9 12 12

Duingebied 5 6 2 7

Jachthaven 4 6 7 5

Boulevard 2 2 2 6

Buiten bewakingsgebied 3 5 2 1

Havens/sluizen 3 1 0 2

Op zee (binnen de pieren) 2 1 3 8

Velsen-Noord 2 0 9 3

Parkeerplaats 1 2 3 4

Op zee (noordzijde pieren) 1 0 2 7

Noordpier 1 3 3 0

Binnenmeer 0 0 0 5

Alarmploeg

In 2022 is de alarmploeg in totaal 41 keer opgeroepen door de regionale meldkamer en de Kustwacht.
Van de leden staan er 57 aangemerkt dat zij bij een alarmering aanwezig zijn geweest. Die groep is groter
dan het aantal pagerbezitters, omdat bij een alarmering tijdens de dienst ook de aanwezige mensen mee
worden gerekend. Deze alarmeringen mondden in 33 gevallen uit in een hulpverlening. In de 8 overige
gevallen heeft de IJRB niet iets noemenswaardigs bijgedragen.

Alarmploeg 2022 2021 2020 2019

Alarmeringen 41 43 44 33

Waarvan hulp verleend 33 36 45 26

De totale omvang van de IJRB-inzet op het strand in mensuren is hieronder terug te zien. Wat opvalt is

dat we veel minder tijd hebben besteed aan inzet na alarmering, kortom kortdurende incidenten. Het

verschil met 2021 wordt onder andere veroorzaakt door het feit dat de inzeturen voor de watersnood in

Limburg mee zijn gerekend bij de inzeturen van de alarmploeg.

Mensuren 2022 2021 2020 2019

Strandbewaking (uur) 7339 6012 7075 8181

Opleidingen (uur) 1940 1818 1258 2107

Alarmploeg (uur) 276 744 424 275

Evenementen (uur) 708 181 163 761

Totaal (uur) 10263 8755 8920 11324
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Samenwerking met andere diensten

In 2022 heeft de IJRB meerdere malen met andere hulpdiensten samengewerkt, waarbij de
ambulancedienst de belangrijkste partner is. De samenwerking met Reddingsbrigade Wijk aan Zee staat
wat onderbelicht in deze tabel, omdat zij feitelijk iedere keer dat de Noordpier open en dicht gaat met
ons samenwerken, maar dat wordt op deze manier niet geregistreerd. We zijn wel bijzonder blij met de
samenwerking met Reddingsbrigade Wijk aan Zee. Wat opvalt is de gestage afname van samenwerking
met de politie. Die is nauwelijks meer aanwezig op het strand.

Met de KNRM en brandweer IJmuiden werd weer gezamenlijk geoefend. Het streven is om dit op
regelmatige basis voort te zetten.

Samenwerking 2022 2021 2020 2019

Ambulance 43 39 37 37

Politie 11 15 21 19

Dierenambulance 10 12 5 7

KNRM 9 7 9 12

Kustwacht 7 8 7 11

RB Wijk aan Zee 7 5 7 6

Brandweer 3 3 9 4

RB Bloemendaal 3 7 9 3

Traumahelikopter 2 1 4 4

RB Zandvoort 1 5 2 0

EHBZ 1 1 2 2

Rode Kruis 1 1 1 1

Overige 1 4 8 1

Vlaggen

Na de zomer van 2020 bleek er behoefte te zijn aan vlagsignalen op het strand. In 2022 is twee maal de

gele vlag gehesen wegens een groter risico voor zwemmers.

Team Collegiale Ondersteuning

Sinds 2009 heeft de IJRB Team Collegiale Ondersteuning (afgekort TCO) opgezet. De opzet is bedoeld
voor alle leden van de IJRB die na een hulpverlening behoefte hebben aan een gesprek met een
vertrouwenspersoon. In alle gevallen kunnen de aangewezen leden behorende tot het TCO benaderd
worden door leden die daar behoefte aan hebben. Doelstelling van het TCO is het bieden van nazorg aan
de vrijwilligers van de IJmuider Reddingsbrigade na een ingrijpende gebeurtenis bij of tijdens de
uitvoering van de bijbehorende werkzaamheden.

Verenigingsactiviteiten

Tijdens de zomervakantie wordt er elke vrijdagavond een activiteit georganiseerd voor alle actieve leden

van de IJRB met als belangrijkste doel het sociale samenzijn te stimuleren. Er zijn een aantal avonden

geweest met sportieve activiteiten.

Uitzichtproblematiek

Reeds in 2013 constateerde de IJRB dat het duin ten zuiden van de strandpost flink in hoogte aan het
toenemen was en dat het uitzicht op het zuidelijke deel van het strand mogelijk in de toekomst
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belemmerd zou kunnen worden. In 2014 bleek dit inderdaad te gebeuren. Vanuit de uitkijktoren was de
waterlijn in de zones 3 en 4 niet meer waar te nemen. In 2015 kwam daar het grootste gedeelte van
zone 2 bij. Inmiddels was er eind 2014 contact gelegd met de gemeente Velsen om het duin te laten
verlagen. In april 2015 zou het dan gaan gebeuren, maar helaas werden de werkzaamheden door de
provincie stilgelegd. Het aangelegde duingebied bleek sinds 2003 te behoren tot de Natura
2000-gebieden en derhalve onaantastbaar. In de praktijk betekent dit dat er niet gegraven mag worden,
ondanks dat de veiligheid ernstig in het geding is, omdat de IJRB geen zicht heeft op het zuidelijke deel
van het strand.

De voorgaande zinnen konden rechtstreeks gekopieerd worden vanuit het jaarverslag van 2015 tot en
met 2021. Het observatiesysteem met camera’s op paviljoen Hightide en op het dak van de uitkijktoren
van de Waecker en het Seaport Marina kantoor heeft veel storingen en is nauwelijks bruikbaar voor
goede observatie.

Het duin drukte nu zelfs al tegen de muren van de Waecker aan en het helmgras groeit onder de kozijnen
door. Na vele maanden aandringen werd in 2022 eindelijk dit zand weggehaald door de gemeente.

De gemeente had als oplossing bedacht dat er voor een nieuwe locatie meegelift kon worden met het
project “rauwe duinen” waarin naast 1100 woningen ook een nieuwe locatie voor de IJRB zou worden
gerealiseerd. Na het afblazen van dit plan is halverwege 2022 wederom meerdere malen overleg met de
afdeling vastgoed van de gemeente geweest. Op basis van ideeën en schetsen van de IJRB wordt verder
naar een oplossing gezocht voor de te kleine post en het beperkte uitzicht. Inmiddels groeit het duin ten
westen van de Waecker ook flink en als de overheden niet de verantwoording durven nemen en op korte
termijn gaan ingrijpen zal in de komende jaren het laatste beetje uitzicht weg worden genomen.

Regelgeving en toezicht op strand

Na diverse incidenten met kitesurfers in 2018 is in 2019 de zonering op het strand aangepast. Daarbij is
een convenant gesloten tussen de Nederlandse Kitesurf Vereniging (NKV), de gemeente en de IJRB
waarin afspraken zijn gemaakt over de nieuwe zone-indeling en de regels. Dit convenant is met een extra
verlenging vanaf zomer 2019 tot en met herfst 2022 van kracht geweest.

Naleving van regels staat of valt met toezicht door bevoegde handhavers. In 2022 is handhaving zeer
beperkt op strand aanwezig geweest en dan nog vooral op de momenten dat het niet nodig was. Vrijwel
iedere regel die in de APV is opgenomen wordt overtreden; vissen aan de waterlijn, honden op strand
waar en wanneer dat niet mag, kitesurfers in de verkeerde zone, varen met waterscooters tussen baders.
Het maakt niet uit, want handhaving is er niet of op het verkeerde moment.

Tijdens mooie stranddagen in juli en augustus was er veel hinder van een aantal waterscooters, die te
dicht onder de kant voeren en met veel te hoge snelheid te dicht bij zwemmers en baders kwamen. Dit
leverde veel klachten van strandbezoekers op, die wij allemaal naar de gemeente hebben doorverwezen.
Ook bij dit probleem stuit optreden op allerlei bezwaren en moeilijkheden. De IJRB heeft in
samenwerking met Marina Seaport een briefje gemaakt voor de waterscooters die in de marina van de
trailerhelling gebruikmaken. Echter, niet alle overlastgevers komen via deze helling.

Pieren

Op grond van een overeenkomst met de gemeente Velsen en Rijkswaterstaat sluit de IJRB de Zuidpier en
de Noordpier bij windverwachting van een minimale kracht van 6 Beaufort uit zuidelijke, zuidwestelijke
en noordwestelijke richting. De Zuidpier is door de IJRB goed zelf af te sluiten, voor de Noordpier wordt
een beroep op de reddingsbrigade Wijk aan Zee gedaan. De samenwerking is prima te noemen. De
organisatie van deze afsluiting wordt gecoördineerd door een IJRB-lid die dagelijks de

14



Jaarverslag IJmuider Reddingsbrigade 2022

weersverwachtingen monitort en middels een WhatsApp-groep een groep pierafsluiters aanstuurt. Het
afsluiten en controleren kost een lid vervolgens minimaal 1 uur, het openen ruim een half uur.

Door de ruige omstandigheden slijten de sloten, hekken, slagboom, vlaggenmast en vlag enorm. Deze
materialen worden door de aannemer van Rijkswaterstaat onderhouden en op aangeven van de IJRB
vervangen. Ieder jaar wordt in het voorjaar een bijeenkomst belegd op initiatief van Rijkswaterstaat,
waarbij de gemeente en de IJRB aansluiten en waarin het afgelopen jaar wordt geëvalueerd en
knelpunten worden opgelost.

Na de aanpassingen aan de blokken op de zuidpier van 2020 en 2021 is er op de kop een gevaarlijke
situatie ontstaan. Al bij veel lagere wind dan 6 Bft stroomt er water over de kop. Rijkswaterstaat en de
gemeente nemen dit wel serieus en momenteel wordt er door Rijkswaterstaat naar oplossingen gezocht.
Het plaatsen van een waarschuwingsbord op de lichtopstand op de kop van de Zuidpier lijkt ook een
meerjarenplan van Rijkswaterstaat en de gemeente te worden. Het volledig versleten laagwaterlijn hek
op de zuidpier wordt ook vervangen en ongeveer 90 meter naar het westen verplaatst.

In onderstaand overzicht staat het aantal sluitingen en het aantal dagen dat de pieren gesloten zijn
geweest.

2022 2021 2020 2019

Pierafsluitingen Zuidpier (dagen dicht) 84 69 124 123

Pierafsluitingen Noordpier (dagen dagen dicht) 40 46 53 74

Pierafsluitingen Zuidpier 20 22 28 24

Pierafsluitingen Noordpier 9 11 14 16

Bijzondere hulpverleningen
Ieder jaar vallen een aantal hulpverleningen in het bijzonder op. In 2022 kunnen we de volgende

inzetten noemen.

Op 25 april werd de alarmploeg ingezet bij een motorrijder die van de Noordpier af was gereden en op

de blokken was beland. De IJRB heeft de ambulancedienst geassisteerd bij het verzorgen van de man en

het vervoer naar de ambulance.

Op 17 juli kwam om 18.15 uur de melding dat een zwemmer was vermist in zee tussen Velsen-Noord en

Wijk aan Zee. Samen met RB Wijk aan Zee, RB Bloemendaal, KNRM en de SAR-helikopter van de

kustwacht en de politiehelikopter is gezocht. De laatste heeft de 21-jarige man gevonden. Reanimatie

mocht helaas niet meer baten.

Op 6 augustus was er een grote zoektocht naar een 14-jarig Duits meisje, dat mogelijk was gaan

zwemmen ter hoogte van IJmuiderslag. Samen met KNRM, RB Bloemendaal, politie en met de inzet van

in totaal 6 voertuigen en 8 vaartuigen is ruim 2 uur gezocht, voordat het meisje in goede gezondheid in

Bloemendaal op het strand werd aangetroffen.

Op 9 augustus was het mooi kitesurfweer tot de wind wegviel en wij met twee boten meerdere

kitesurfers en een foilsurfer naar de kant moesten brengen.

Op 11 augustus is onze waterscooter twee maal naar Wijk aan Zee gevaren om daar te assisteren met

een zoekactie naar vermiste personen. In beide gevallen werden de vermisten op het strand

teruggevonden.
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Op 12 augustus zorgde een dreumes van ongeveer 1 jaar ervoor dat de IJRB diverse keren moest

ingrijpen. Het kind liep meerdere keren achtereen moederziel alleen het water in. De Lifeguards waren

extra alert vanwege de opkomende vloed en hebben tot vier keer toe het kind bij de onoplettende

ouders teruggebracht. Deze ouders begrepen duidelijk niet dat op jonge kinderen extra moet worden

gelet op het strand.

Op 17 september was het ontzettend druk met kitesurfers op zee voor het IJmuiderstrand. Tellen was

onmogelijk. In totaal werden die dag 7 kitesurfers en één windsurfer door de IJRB gered of geholpen. De

ambulance is die dag meerdere malen naar het strand gekomen om hulp te verlenen.

Kees Buis,

Bestuurslid strand

Evenementen

In 2022 konden, na de coronaperiode, zowel sportevenementen als culturele evenementen weer

doorgang vinden. Hierbij werd er weer een beroep gedaan op de IJRB voor het beveiligen van deze

evenementen op het strand van IJmuiden en in de gemeente Velsen in nabijheid van water.

In totaal heeft de IJRB in 2022 bij 13 evenementen assistentie verleend. 

Onder deze evenementen bevonden zich: Havenfestival IJmuiden, de Intocht van Sinterklaas in IJmuiden

en de 4x4 strandraces. 

Een hoogtepunt was het Wereldkampioenschap Lifesaving voor militairen in juni. Landenteams uit o.a.

Brazilië, Italië, Frankrijk, Canada, Spanje, Polen, Colombia, Koeweit, Finland, Zwitserland, Iran en

Nederland streden 11 en 12 juni op het IJmuider strand om de medailles. De IJRB heeft meegeholpen

met een aantal facilitaire zaken en de post was de uitvalsbasis voor het safety-team van Reddingsbrigade

Nederland. Voor de IJRB is het sportonderdeel tamelijk onbekend, maar internationaal is het veel groter

dan in Nederland. Naast een mooi schouwspel leverde het ons in ieder geval een dankbare vermelding in

diverse Defensiemedia op dat het zonder ons niet georganiseerd had kunnen worden.

Ook heeft de IJRB weer geassisteerd, samen met vele andere reddingsbrigades uit de regio, bij het

jaarlijkse kinderbeestfeest. Hierbij zijn chronisch zieke kinderen een middag en avond te gast in

dierentuin Artis te Amsterdam. Een deel van de kinderen wordt hierbij over het water naar Artis

gebracht. 

In totaal hebben de vrijwilligers van de IJRB zich voor deze 13 evenementen 17 dagen ingezet en hierbij

in totaal 708,5 uur gedraaid.. 

Vooruitkijkend naar 2023 hoopt de IJRB zich ook weer in te kunnen zetten bij de vele evenementen die

er in onze gemeente worden georganiseerd.

Nils van den Goorbergh,

Coördinator evenementen.
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4. JAARVERSLAG MATERIAAL
Materiaalcommissie

In 2022 is de materiaalcommissie uitgebreid. Er waren vacatures voor de functie van kledingbeheerder

alsmede de functie van postbeheerder. In 2022 is Sem Schellevis aangesteld voor de functie van

kledingbeheerder en Sjoerd Dekker voor de functie van postbeheerder.

Fred Dictus heeft na ruim 63 jaar als groot materiaalbeheerder aangegeven dat het nu tijd is voor een

opvolger. Fernando Vlieland heeft zijn functie overgenomen.

Dit houdt in dat de materiaalcommissie voor het eerst sinds 2019 weer volledig op sterkte is.

Klein reddingsmateriaal & kleding

In 2022 zijn een groot deel van de redvesten vervangen. Deze vesten worden dagelijks gebruikt tijdens

stranddiensten. De overlevingspakken zijn geïnspecteerd, gekeurd en waar nodig vervangen voor nieuwe

pakken. Operationele kleding is waar nodig verstrekt. Er is een tekort in bepaalde maten ontstaan in de

kledingvoorraad. Dit tekort wordt veroorzaakt door een tekort bij de leverancier, die kampt met

productieproblemen.

Posten

Alle aan het gebouw verbonden installaties, zoals het alarm, de ontruimingsinstallatie en de verwarming

hebben onderhoud gehad. Bij het pand gaan, na 25 jaar gebruik, de jaren tellen. Er is een groep leden

opgestaan om kleine klussen op de post op te pakken. Gebruikssporen worden zichtbaar en bepaalde

onderdelen zijn niet meer leverbaar, waardoor er soms voor grotere vervangingen moet worden

gekozen.

Communicatiemiddelen

In 2022 is een deel van de C2000-communicatieapparatuur vervangen. Op deze wijze kan de IJRB weer

communiceren met de meldkamer als andere hulpverleningsdiensten tijdens een inzet.

Eveneens is de Apple-Mac computer waarop de database van de IJmuider Reddingsbrigade draait dit jaar

vervangen. We hadden eerder twee Mac’s (een voor de database en een voor het gebruik van een

internet-pc). Er is besloten over te gaan tot het gebruik van één Mac, omdat de technische specificaties

van de nieuwe Mac hiervoor meer mogelijkheden bieden. Daarnaast is de database (Filemaker)

overgezet naar een ‘server’, zodat we de volledige functies die het programma biedt kunnen benutten.

Daarnaast hoeven een aantal mensen nu niet meer voor administratieve taken naar Post de Waecker te

reizen, maar kunnen zij dit doen vanaf huis.

Overig onderhoud

Er is 2021 een groep (jonge) vrijwilligers opgestaan die bezig is gegaan met onderhoud van de post en

diverse vaartuigen.  Zij blijven nu de nieuwe postbeheerder ondersteunen in zijn werkzaamheden.

Rijdend materiaal

YMD 330

In 2021 stond de vervanging van de Mitsubishi L200 gepland. Het nieuwe voertuig, eveneens een Toyota

Hilux, is in 2022 geleverd door Carbouw. Het voertuig is identiek aan de YMD320. Hierdoor beschikt de

IJmuider Reddingsbrigade weer over twee identieke strandhulpverleningsvoertuigen.
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Onderhoud

Al het rijdende materiaal heeft verder de nodige onderhoudsbeurten gehad. De YMD310 vertoont wat

roest. Dit komt enerzijds omdat het voertuig veel wordt gebruikt. De YMD310 heeft namelijk in 2022 de

meeste km’s afgelegd van alle terreinvoertuigen van de IJmuider Reddingsbrigade.

Anderzijds wordt er ook bij de YMD320 en YMD330 onvoldoende aandacht besteed aan het ontzilten

van de voertuigen. Dit heeft tot gevolg dat er sneller roestvorming optreedt. Dit is een belangrijk

aandachtspunt onder de chauffeurs, het goed en grondig ontzilten van de voertuigen.

Varend materiaal

YMD318 + 328

In 2022 zijn de 15 pk tweetakt buitenboordmotoren vervangen van onze AB13’s. Omdat overgeschakeld

moest worden naar viertaktmotoren zijn diverse proefvaarten met motoren van verschillende

vermogens geweest en is gekozen voor 20 pk Yamaha viertakt motoren..

YMD319

De motor + communicatie van de PM500 (YMD319) zou in 2022 vervangen moeten worden. Hoewel de

nieuwe motor en apparatuur op tijd zijn besteld bij de leverancier, kon onder andere door achterstanden

in de levering een levering in 2022 niet worden behaald. Bij de penningmeester is verzocht het budget

door te schuiven naar 2023 en de motor en communicatieapparatuur dan te vervangen indien geleverd.

De YMD319 zal de rol van primaire opleidingsboot overnemen van de YMD329.

YMD329

De YMD329 (VSR490) is in 2022 vervangen door een gelijkwaardige boot. Er is gekozen voor een RNR490

van Reddingsbrigade Nederland. Het vaartuig beschikt over de vereiste (vaar)eigenschappen als

benoemd in het programma van eisen opgesteld door het bestuur. De YMD329 had voorheen de rol als

opleidingsboot, maar omdat de RNR490 een zwaardere motor heeft dan de VSR is deze boot breder

inzetbaar dan enkel de rol van opleidingsboot.

Onderhoud

Alle vaartuigen zijn conform planning onderworpen aan inspecties en periodiek onderhoud. Hierbij

kwamen geen afwijkingen naar voren.

Tim Langenberg,

Adviseur materiaal
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5. JAARVERSLAG OPLEIDINGEN
In de eerste weken van 2022 hadden we nog te maken met een lockdown vanwege Covid-19, maar
verder leek 2022 voor het eerst sinds de start van de pandemie weer op de jaren van voor het virus. Qua
opleidingen konden we dit jaar daarom gelukkig een inhaalslag maken. Zo werd er een grote groep
nieuwe aspiranten vanuit het zwembad naar het strand gehaald. Daarnaast konden de cursussen weer
op de gebruikelijke manier plaatsvinden. Alleen de theorielessen van de cursus Lifeguard en voor EHBO
vonden nog online plaats. Niet omdat het moest, maar omdat de afgelopen jaren gebleken is dat het
prima kan en omdat er meer mensen tegelijk kunnen deelnemen aan de lessen. Ik verwacht dat we hier
ook de komende jaren nog (deels) gebruik van zullen maken.

Statistieken
In 2022 werd in totaal 136x cursus gegeven (2021: 153x). Deze cursussen werden gegeven door 15
interne instructeurs en 1 externe instructeur. In totaal gaven de instructeurs 538,5 uur les (2021: 555
uur). Er waren 90 actieve leden (strandploeg en zweminstructeurs) die in 2022 minimaal 1
opleidingsmoment hebben bijgewoond. De cursisten hebben in totaal 1401 uur besteed aan opleidingen
(2021: 1262,5 uur). Het totale aantal opleidingsuren komt daarmee op 1939,5 uur (2021: 1817,5 uur).

Examens schipper waterscooter
Op 22 mei en 12 juni werden er examens gehouden voor de waterscooter. Alle 5 kandidaten slaagden
voor dit examen.

Examen Lifeguarding
Op 16 oktober was er een examen Lifeguarding. Op deze dag deden er 4 kandidaten examen voor
diverse diploma’s. Ze slaagden allemaal; 1 voor Junior Lifeguard, 2 voor Lifeguard Schipper en 1 voor
Lifeguard Chauffeur.

Instructeursopleiding
In 2022 hebben 4 instructeurs hun instructeursopleiding afgerond; 3 kandidaten voor Instructeur niveau
2 en 1 kandidaat voor Instructeur niveau 3. Daarnaast deed een andere instructeur met goed resultaat
examen voor 2 modules van de opleiding Instructeur niveau 3. De overige modules zullen in 2023
worden gedaan.

Praktijktraining Optische & Geluidssignalen
In het najaar hebben in totaal 16 alarmchauffeurs van de IJRB een praktijktraining gehad van Dutch
Medical College voor het rijden met optische en geluidssignalen. De chauffeurs moesten met een
ambulance-instructievoertuig de openbare weg op, om onder leiding van een speciale rij-instructeur met
zwaailichten en sirenes door het verkeer te bewegen. In 2023 zal hier een vervolg aan worden gegeven
voor de overige alarmchauffeurs.

Overige resultaten
In 2022 zijn meerdere leden gestart met de interne rijopleiding, om te leren rijden met de
terreinvoertuigen. Ook begonnen er 3 nieuwe teamleiders in opleiding. Zij zullen de komende seizoenen
onder supervisie van een ervaren teamleider ervaring op doen met het leiden van de stranddienst.
Uiteindelijk sluiten zij hun opleiding af met een examen Senior Lifeguard. De aspiranten zijn gestart met
de opleiding Junior Lifeguard en in het najaar ook met de EHBO-cursus. Zij gaan hier in 2023 mee verder.

Jeroen Groot,

Adviseur Opleidingen
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6. JAARVERSLAG FINANCIËN

6.1. Balans

Balans per 31-12-2022

Vaste activa 135.723,13 Vermogen

Balans per 01-01 19.379,88

Voorschotten saldo uit exploitatierekening 27.028,45

huishoudgeld strand - balans per 31-12 46.408,33

technische commissie zwembad 423,05

Voorschot Postbeheer 200,00

623,05 Voorzieningen

Voorziening Groot onderhoud 21.028,83

Overlopende activa

2.701,08 Reserveringen

reservering groot onderhoud

varend materieel 2.162,93

Liquide middelen

reservering groot onderhoud

rijdend materieel 7.933,54

124.978,46 reservering informatievoorziening 796,04

reservering zwembadbandjes 4.869,98

Rij-Opleidingsvoorziening 650,00

Investeringsubsidie 169.239,76

Algemene subsidie -

185.652,25

Overlopende passiva

10.936,31

264.025,72 264.025,72
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6.2. Winst- en verliesrekening

Werkelijk 2022 Begroting 2022 Werkelijk 2021

Algemeen baten lasten baten lasten baten lasten

Contributiebijdrage 10.532,78 10.450,00 10.489,40

Rente 0,28 -

Contributies/ abonnementen 4.283,92 3.850,00 4.033,16

Representatie/ binding 1.198,85 1.500,00 933,31

secretariaat/ vergaderkosten 1.180,88 1.500,00 1.186,80

verenigingsblad/ nieuwsbrief 375,44 200,00 279,85

verzekeringen/ ongevallen 865,88 1.750,00 1.630,38

resultaat algemeen: 2022 - pos.
(21-pos.) 2.627,53 1.650,00 2.425,90

10.532,78 10.532,78 10.450,00 10.450,00 10.489,40 10.489,40

Werkelijk 2022 Begroting 2022 Werkelijk 2021

Zwembad baten lasten baten lasten baten lasten

Zwembadbijdrage 31.353,95 29.000,00 27.267,69

Examengeld 1.524,00 1.400,00 1.590,00

Kadersubsidie Gem. Velsen 1.642,50 1.500,00 1.115,00

Verkoop klein materiaal 100,00

Zwembad-externe opleidingen 800,00

Zwembadhuur 23.783,16 26.457,79 27.300,76

Examens 855,49 1.200,00 1.425,46

Kader/ instructie 1.730,32 2.200,00 178,06

Zwembad-/ administratiekosten 339,44 300,00 159,08

representatie/ binding 387,97 500,00 434,10

jeugdcomissie

kleding 204,00 100,00 170,40

klein materiaal 100,00

Software/ hardware
resultaat Zwembad: 2022-pos.
(21-pos.) 7.220,07 1.942,21 304,83

34.520,45 34.520,45 32.800,00 32.800,00 29.972,69 29.972,69

Werkelijk 2022 Begroting 2022 Werkelijk 2021

Strand baten lasten baten lasten baten lasten

Donaties, giften, collecte, lotto

donaties 914,08 2.000,00 1.148,50

giften 528,29 1.500,00 930,10

collecte-strandhuisjes 2.460,00 1.500,00 -
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Regiobank - -

3.902,37 5.000,00 2.078,60

Evenementen 2.125,00 2.500,00 1.425,00

Sponsoring

reclameborden 250,00 1.500,00 150,00

sponsoring, Rabobank,
Sponsorklik 2.052,49 5.000,00 2.404,16

supermarkt- acties 1.168,37 350,00 757,60

3.470,86 6.850,00 3.311,76

Subsidies

Gem. Velsen erkenningsbijdrage 10.000,00 10.000,00

Gem. Velsen, objecten lasten 10.000,00 10.219,12

Gem. Velsen, onderhoud 6.700,00 6.605,57

Investeringssubsidie

Algemene subsidie

- 26.700,00 26.824,69

Diversen

Bijzondere Baten 800,00 232,86

huur politielokaal 1.600,00 1.595,00

800,00 1.600,00 1.827,86

Materiaalinvesteringen
Materiaalinvesteringen;
investeringssubsidie
Materiaalinvesteringen;
inruilopbrengsten 20.950,00 2.000,00 6.000,00

20.950,00 2.000,00 6.000,00

Vaste kosten

Huur opslag 3.136,68

gebouwen 941,34 1.200,00 3.875,20

communicatieapparatuur 2.411,79 1.000,00 870,30

varend materiaal 10.097,71 3.800,00 4.100,25

rijdend materiaal 9.325,04 4.000,00 4.114,16

inboedelverzekering 408,00 450,00 388,99

Preventie NRV 302,50

Camerasysteem

cumulatief algemene subsidie 14.933,32

Investeringssubsidie Motoren 5.989,20

Investeringssubsidie Portofoons 1.366,09
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Investeringssubsidie Trailers 3.983,56

26.272,17 26.623,06 10.450,00 13.348,90

Onderhoudskosten

materiaal tbv gebouwen 498,33 1.500,00 726,41

communicatieapparatuur+came
ra's 300,00 240,81

onderhoudskosten varend
materiaal 48,45 5.000,00 1.750,43

onderhoudskosten 3.18 289,24

onderhoudskosten 3.28 669,10

onderhoudskosten 3.19 829,78

onderhoudskosten 3.29 915,09

onderhoudskosten 3.39 1.432,21

onderhoudskosten rijdend
materieel 282,73 2.000,00 2.618,70

onderhoudskosten 3.10 682,92

onderhoudskosten 3.30 2.812,79

klein reddingsmaterieel 159,81 3.000,00 2.228,17

Vlot t.b.v. YMD339

MJOP Gem Velsen

Divers materiaal

aanschaf groot varend materiaal

aanschaf groot rijdend materiaal -

cumulatief algemene subsidie 8.532,15

8.532,15 8.620,45 11.800,00 7.564,52

Exploitatiekosten

gas/ electra 14.685,55 6.200,00 5.643,61

water 953,20 900,00 969,11

afval 843,49 800,00 801,65

Ziggo 852,00 870,00 852,00

brandstof boten 5.080,18 3.500,00 4.143,46

brandstof terreinwagens 1.598,70 1.300,00 944,32

huishoudelijke artikelen 347,21 750,00 341,40

telefoonkosten 1.785,74 1.800,00 1.952,91

e.h.b.o. materiaal 96,86 500,00 317,37

transport container 429,55 450,00 405,35

accountantskosten

cumulatief algemene subsidie 24.559,53

24.559,53 26.672,48 17.070,00 16.371,18

Kosten strandploeg
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opleiding en training 1.425,87 5.000,00 1.620,46

vrijwilligersvergoeding/
verzorging 4.118,80 5.000,00 3.798,63

hardware software 1.420,84

secretariaat 50,00

kleding/ wetsuits 1.686,57 300,00 306,65

overlevingspakken 6.820,00

redvesten 1.212,80

Investeringssubsidie hardware/
software 1.420,84

Investeringssubsidie keding 1.080,75

Investeringssubsidie
werkpakken 6.820,00

Investeringssubsidie redvesten 1.212,80

10.534,39 16.684,88 10.350,00 5.725,74

Overige kosten

evenementen 200,00

Afschrijvingen
Investerings(subsidie)

afschrijving varend materiaal 1.541,75

afschrijving rijdend materiaal 3.823,00

5.364,75 -

resultataat Strand: 2022 pos.
(21-neg.) 17.180,85 5.220,00 1.542,43

101.146,47 101.146,47 49.870,00 49.870,00 43.010,34 43.010,34 -
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6.3. Begroting

Werkelijk 2022 Begroting 2023 Begroting 2024

Algemeen baten lasten baten lasten baten lasten

Contributiebijdrage 10.532,78 10.800,00 12.600,00

Rente 0,28 - -

Contributies/ abonnementen 4.283,92 4.100,00 4.500,00

Representatie/ binding 1.198,85 1.500,00 1.500,00

secretariaat/ vergaderkosten 1.180,88 1.500,00 1.500,00

verenigingsblad/ nieuwsbrief 375,44 300,00 350,00

verzekeringen/ ongevallen 865,88 1.150,00 1.150,00

resultaat algemeen: 2022 - pos.
(21-pos.) 2.627,53 2.250,00 3.600,00

10.532,78 10.532,78 10.800,00 10.800,00 12.600,00 12.600,00

Zwembad
Zwembadbijdrage 31.353,95 31.237,50 31.850,00

Examengeld 1.524,00 1.770,00 1.770,00

Kadersubsidie Gem. Velsen 1.642,50 1.250,00 1.500,00

Verkoop klein materiaal - -

Zwembad-externe opleidingen 500,00 500,00

Zwembadhuur 23.783,16 28.000,00 29.700,00

Examens 855,49 1.500,00 1.500,00

Kader/ instructie 1.730,32 2.200,00 2.200,00

Zwembad-/ administratiekosten 339,44 250,00 400,00

representatie/ binding 387,97 200,00 250,00

jeugdcomissie 400,00 450,00

kleding 204,00 100,00 100,00

klein materiaal 50,00 -

Software/ hardware 1.000,00 -

resultaat Zwembad: 2022-pos.
(21-pos.) 7.220,07 1.057,50 1.020,00

34.520,45 34.520,45 34.757,50 34.757,50 35.620,00 35.620,00

Strand
Donaties, giften, collecte, lotto

donaties 914,08 2.000,00 2.000,00

giften 528,29 1.500,00 1.500,00

collecte-strandhuisjes 2.460,00 1.500,00 1.500,00

Regiobank -

3.902,37 5.000,00 5.000,00
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Evenementen 2.125,00 500,00 500,00

Sponsoring

reclameborden 250,00 1.500,00 1.500,00

sponsoring, Rabobank,
Sponsorklik 2.052,49 2.500,00 2.500,00

supermarkt- acties 1.168,37 350,00 350,00

3.470,86 4.350,00 4.350,00

Subsidies

Gem. Velsen erkenningsbijdrage -

Gem. Velsen, objecten lasten -

Gem. Velsen, onderhoud -

Investeringssubsidie 87.025,00 99.080,00

Algemene subsidie 50.998,75 64.475,94

- 138.023,75 163.555,94

Diversen

Bijzondere Baten 800,00

huur politielokaal 1.750,00 1.600,00

800,00 1.750,00 1.600,00

Materiaalinvesteringen
Materiaalinvesteringen;
investeringssubsidie
Materiaalinvesteringen;
inruilopbrengsten 20.950,00 2.000,00

20.950,00 2.000,00 -

Vaste kosten

Huur opslag 3.136,68 3207,75 3.368,14

gebouwen 941,34 1.260,00 1.575,00

communicatieapparatuur 2.411,79 1.050,00 13.202,50

varend materiaal 10.097,71 3.990,00 19.439,50

rijdend materiaal 9.325,04 4.200,00 30.560,00

inboedelverzekering 408,00 472,50 496,13

Preventie NRV 302,50

Camerasysteem 24.200,00

cumulatief algemene subsidie 14.933,32

Investeringssubsidie Motoren 5.989,20

Investeringssubsidie Portofoons 1.366,09
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Investeringssubsidie Trailers 3.983,56

26.272,17 26.623,06 14.180,25 92.841,27

Onderhoudskosten

materiaal tbv gebouwen 498,33 1.575,00 1.653,75

communicatieapparatuur+came
ra's 1.575,00 1.653,75

onderhoudskosten varend
materiaal 48,45 5.250,00 5.512,50

onderhoudskosten 3.18 289,24

onderhoudskosten 3.28 669,10

onderhoudskosten 3.19 829,78

onderhoudskosten 3.29 915,09

onderhoudskosten 3.39 1.432,21

onderhoudskosten rijdend
materieel 282,73 2.625,00 2.756,25

onderhoudskosten 3.10 682,92

onderhoudskosten 3.30 2.812,79

klein reddingsmaterieel 159,81 3.150,00 3.307,50

Vlot t.b.v. YMD339 6.050,00

MJOP Gem Velsen 2.737,00

Divers materiaal 5.445,00 5.553,00

aanschaf groot varend
materiaal 60.000,00

aanschaf groot rijdend
materiaal -

cumulatief algemene subsidie 8.532,15

8.532,15 8.620,45 85.670,00 23.173,75

Exploitatiekosten

gas/ electra 14.685,55 9.000,00 9.450,00

water 953,20 1.000,00 992,25

afval 843,49 840,00 882,00

Ziggo 852,00 913,50 959,18

brandstof boten 5.080,18 6.000,00 6.825,00

brandstof terreinwagens 1.598,70 3.000,00 3.150,00

huishoudelijke artikelen 347,21 787,50 826,88

telefoonkosten 1.785,74 2.250,00 1.984,50

e.h.b.o. materiaal 96,86 682,50 716,63

transport container 429,55 472,50 496,10

accountantskosten 3.150,00 5.250,00

cumulatief algemene subsidie 24.559,53

24.559,53 26.672,48 28.096,00 31.532,54
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Kosten strandploeg

opleiding en training 1.425,87 5.250,00 5.512,50

vrijwilligersvergoeding/
verzorging 4.118,80 5.250,00 5.512,50

hardware software 1.420,84

secretariaat 52,50 55,13

kleding/ wetsuits 1.686,57 5.445,00 5.557,75

overlevingspakken 6.820,00 10.400,00 10.600,00

redvesten 1.212,80

Investeringssubsidie hardware/
software 1.420,84

Investeringssubsidie keding 1.080,75

Investeringssubsidie
werkpakken 6.820,00

Investeringssubsidie redvesten 1.212,80

10.534,39 16.684,88 26.397,50 27.237,88

Overige kosten

evenementen 210,00 220,50

Afschrijvingen
Investerings(subsidie)

afschrijving varend materiaal 1.541,75

afschrijving rijdend materiaal 3.823,00

5.364,75 -

resultataat Strand: 2022 pos.
(21-neg.) 17.180,85 2.930,00

101.146,47 101.146,47 154.553,75 154.553,75 175.005,94 175.005,94
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SLOTWOORD

Ter afsluiting van dit jaarverslag wil ik graag alle actieve leden bedanken voor hun inzet en motivatie
gedurende afgelopen jaar.

Een jaar waarin er eindelijk een einde is gekomen aan de coronamaatregelen en zelftesten. Een jaar
waarin we eindelijk weer nieuwe aspiranten konden verwelkomen op het strand en een normaal seizoen
in het zwembad konden draaien. En een jaar waarin we als leden weer dichterbij elkaar mochten komen
en samen successen mochten vieren. In 2023 zetten we dit voort en zullen we ons 90-jarig bestaan gaan
vieren. Ik ben al onze leden dankbaar voor hun inzet en loyaliteit aan de IJRB; het zijn geen makkelijke
jaren geweest. We kunnen nu in ieder geval weer volle kracht vooruit!

Ook wil ik alle donateurs en sponsors danken voor hun steun en vertrouwen. Jullie leveren namelijk een
belangrijke bijdrage aan onze mooie vereniging! Ik hoop dat we in 2023 weer mooie stappen kunnen
zetten en veel leden verder kunnen opleiden, zodat we samen verder kunnen bouwen aan de IJRB!

11 maart 2023,
IJmuiden

Irene Bal,
Secretaris
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BIJLAGE: Statistieken
Algemeen

Opening posten Dagen Uren Manuren

De Waecker 108 848,5 Leden 6504

Mobiele post 12 69 Teamleiders 883

Velsen-Noord Totaal 7337

Overige tijden Dagen Uren Aantal hulpverleningen

Evenementen 17 708,5 Klein EHBO 165

Opleidingen 136 1939,5 Hulpverleningen 189

Alarmeringen 41 276 O.b.v. Alarmering 33

Totaal 354

Bewaking posten en leden

De
Waecker

Mobiele
post

Velsen-
Noord Leden Teamleiders

Leden +

Teamleiders

Aantal Uren Aantal Uren Aantal Uren Uren Uren Uren

Januari 6 35,5 Januari 325,5 36,5 362

Februari 5 26,5 Februari 222,5 26 248,5

Maart 4 22 Maart 241 22 263

April 4 26,5 April 272 26,5 298,5

Mei 9 69 Mei 460,5 61,5 522

Juni 10 78 2 2,5 Juni 420 82 502

Juli 21 182,5 4 28,5 Juli 1221 169,5 1390,5

Augustus 28 254,5 6 38 Augustus 1975,5 246,5 2222

September 8 63 September 405 70 475

Oktober 5 33,5 Oktober 336,5 33 369,5

November 4 26,5 November 305 27,5 332,5

December 4 31 December 319,5 32 351,5

Totaal 108 848,5 12 69 Totaal 6504 833 7339
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Hulpverleningen

Aard Aantal Aan Materiaal

Ambulancevervoer 10 Bewoner huisje 22 Rescueboard

Assistentie 50 Dier 15 YMD0.19 - Rescue 3

Brand 0 Eigen 0 YMD3.10 - Polaris 29

EHBO 53 Evenementbezoeker 7 YMD3.17 - Waterscooter 5

EHBO met vervoer 33 Pierbezoeker 4 YMD3.18 - AB 8

Ontruiming 0 Strandbezoeker 88 YMD3.19 - PM500

Reanimatie 0 Zwemmer/bader 11 YMD3.20 - Hilux 69

Redding 13 Kitesurfer 24 YMD3.28 - AB 22

Vermissing 13 Surfer 5 YMD3.29 - VSR 10

Vervoer 12 Opvarende 4 YMD3.29 - RNR

Vondeling 5 Object 6 YMD3.30 - L200 54

Watersnood 0 Vaartuig 3 YMD3.30 - Hilux 1

YMD3.38 - Vlet

Locatie Samenwerking YMD3.39 - PM600 11

Binnenmeer 0 Ambulance 43 YMD3.50 - Quad 7

Boulevard 2 Brandweer 3 YMD3.60 - Mule 1

Buiten bewakingsgebied 3 Politie 11

Duingebied 5 KLPD 0 Klein EHBO

Havens/sluizen 3 RB Zandvoort 1 Aan Aantal

IJmuiderstrand (groot) 100 RB Bloemendaal 3 Bewoner huisje 1

IJmuiderstrand (klein) 12 RB Wijk aan Zee 7 Evenementbezoeker 2

Jachthaven 4 RB Nederland 0 Pierbezoeker 2

Noordpier 1 KNRM 9 Strandbezoeker 152

Op zee (binnen de pieren) 2 Kustwacht 7 Watersporter 1

Op zee (zuidzijde pieren) 28 Traumahelikopter 2 Zwemmer/bader 7

Op zee (noordzijde pieren) 1 Dierenambulance 10

Parkeerplaats 1 EHBZ 1 Aard

Paviljoen 8 Rode Kruis 1 Kwallenbeet 7

Strandhuisje 12 Overige 1 Wespensteek 24

Velsen-Noord 2 Splinter/schelp 58

Zuidpier 5 Snijwondje 70

Schaafwond 5

Vuiltje in het oog 1
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Opleidingen

Cursus Cursisten Instructeurs Totaal

Aantal Uren Uren Uren Uren

Junior Lifeguard 30 54 387,5 164,5 552

Lifeguard 27 48,5 258 150 408

Senior Lifeguard 2 8 8 8 16

Junior Lifeguard Schipper 1 1,5 3 1,5 4,5

Lifeguard Schipper 9 16 67 36 103

Senior Lifeguard Schipper 1 7,5 7,5 7,5 15

Waterscooter 14 23,5 54 25,5 79,5

Klein Vaarbewijs

OVD-Reddingsbrigade 1 7,5 30 7,5 37,5

Lifeguard Chauffeur 33 63,5 94 82,5 176,5

Instructie Polaris 3 2,5 2,5 2,5 5

EHBO Beginners 10 20 164 20 184

EHBO Herhaling 4 8 228 20 248

Bijscholing strand 3 9,5 97,5 13 110,5

Totaal 138 270 1401 538,5 1939,5

Materiaal

Bewaking Alarmeringen Evenementen Opleidingen Hulpverleningen

YMD0.19 - Rescue 3 2

YMD3.10 - Polaris 70 8 6 6 29

YMD3.17 - Waterscooter 16 1 1 15 5

YMD3.18 - AB 33 4 7 8

YMD3.19 - PM500 6 2 2 4

YMD3.20 - Hilux 90 23 8 17 69

YMD3.28 - AB 37 2 2 5 22

YMD3.29 - VSR 16 1 2 1 10

YMD3.29 - RNR 6 1

YMD3.30 - L200 62 15 3 20 54

YMD3.30 - Hilux 1 1 1

YMD3.38 - Vlet 2

YMD3.39 - PM600 39 5 2 11 11

YMD3.50 - Quad 5 4 1 1

YMD3.60 - Mule 4 1 1

Rescueboard 2 1 18

Lijnhaspel 12

Reddingstuigjes

Rescuetube 24
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